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Özet: Çiftlik hayvanları satış, yetiştirme veya kesim gibi çeşitli sebeplerle sürekli olarak nakledilirler ve nakil işlemi sonrası kasaplık sığırlara çeşitli sürelerde kesim öncesi bekletme süresi uygulanır. Nakil işlemi uygun koşullarda yapılsa
bile stresli bir işlemdir. Et kalitesine zarar veren ve stres oluşturan birçok etken nakil sırasında kasaplık sığırları etkil er.
Nakil ve kesim öncesi bekletme süreleri et kalitesi için önemli faktörlerdir. Artmış nakil süresi ve kısa kesim öncesi bekletme süresi kas glikojen düzeyinde azalmaya ve et pH’sının düşmemesine sebep olur. Böylece DFD (koyu, sert, kuru)
et ve ekonomik kayıplar oluşur. Bu nedenle nakil süresi ve kesim öncesi bekletme sürelerinin et kalitesini olumsuz etkilememesi için mümkün olduğunca kısa tutulmaları gereklidir. Bu derlemenin amacı kasaplık sığırların et kalitesi üzerine
nakil süresi ve kesim öncesi bekletme süresinin etkisi ile ilgili bilgi vermektir.
Anahtar kelimeler: Et kalitesi, kasaplık sığır, kesim öncesi bekletme süresi, nakil süresi
The Effects of Some Pre-Slaughter Stress Factors on Meat Quality Characteristics in Beef Cattle
Summary: Farm animals are always transported for various reasons such as sales, breeding and slaughter; and lairage is applied on the beef cattle with various durations after transportation. Transportation is stressful even if it is carried out under proper conditions. Several factors which damage for meat quality and bring about stress affect beef
cattle during the transportation. Transportation and lairage duration are important for meat quality. Increased transport
duration and short lairage duration causes decreases in muscle glycogen level and the failure in decrease in meat pH
value. Therefore, DFD (dark, firm, dry) meat and economic losses occur. Thus, transport time and lairage time should
be applied as short as possible to prevent the adverse effects on meat quality. The aim of the review was to inform the
related about the effect of transport and lairage time on meat quality in beef cattle.
Key words: Beef cattle, lairage time, meat quality, transport duration

Giriş
Et lezzetli, açlık durumunu hızla giderebilen, ekzojen
amino asitlerce zengin, beslenme bozukluğu ve hastalıklarını önleyen önemli bir hayvansal besindir. Protein, demir ve çinko başta olmak üzere mineral maddeler ve B (B6 ve B12) grubu vitaminlerce oldukça
zengindir. Zihinsel gelişim ve büyüme üzerinde etkili
olduğundan özellikle çocukların tüketmesi çok önemlidir. Her insanın günlük kg başına 1 gram protein
alması ve bu proteinin yarısının hayvansal protein
niteliğinde olması gereklidir (6).
Türkiye’de elde edilen toplam kırmızı etin (1 257 813
ton) yaklaşık %70’ini (881 999 ton) sığır eti oluşturmaktadır (8). Kasaplık sığırlar çeşitli amaçlarla karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla çeşitli sürelerde bir yerden bir yere nakledilmektedir. Bu nakillerden en çok kullanılanı karayoludur. Karayoluyla nakilde olumsuz koşullar hayvanların refahını azaltabilir
ve sağlığını bozabilir. Hatta çok ağır koşullarda hayvanın ölümüne neden olabilir.
Geliş Tarihi/Submission Date : 27.07.2017
Kabul Tarihi/Accepted Date : 25.05.2018

Fizyolojik stresin ve fiziksel aktivitenin artmasıyla
kaslarda glikojen düzeyi azalır. Kasta yeterince laktik
asit şekillenmediği için etin pH’sının düşmemesine
sebep olur. Böylece koyu, sert ve kuru et denilen
DFD (dark, firm, dry) et oluşur (22). Bu nitelikteki et,
tüketici tarafından koyu renk ve kuru görünümü nedeniyle tercih edilmediği gibi pH’nın istenilen düzeye
düşmemesi sebebiyle bakteriyel üremeye yatkındır.
Bu yüzden etin raf ömrü daha kısalır (43). Bunun
yanısıra tekstür, su tutma kapasitesi gibi diğer et kalite özellikleri de olumsuz olarak etkilenir ve et endüstrisinde önemli ekonomik kayıplara sebep olur (25).
Naklin uzun sürmesi ve bekletme süresinin yetersiz
olması et kalitesini etkileyebilen önemli stres faktörleridir (22,39,40).
Bu derleme kasaplık sığırlarda nakil süresi ve kesim
öncesi bekletme süresinin et kalite özelliklerine etkisi
ile ilgili bilgi vermek amacıyla yapılmıştır.
Nakil süresi ile ilgili mevzuat, kısa ve uzun mesafe nakiller
Nakil işlemi çok uygun koşullarda yapılsa bile önemli
bir stres kaynağıdır ve et kalitesini etkileyen önemli
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bir faktördür. Bazı araştırıcılar tarafından dört saatten
daha az olan nakillerde, nakil koşullarının uygun olması durumunda et kalitesinin olumsuz etkilenmediği
ile ilgili araştırma sonuçları bildirilmiştir (14,38,41).
Nakil 8 saatten daha fazla sürecek olursa et kalitesi,
hayvan refahı ve aynı zamanda üreticinin geliri ciddi
şekilde azalabilmektedir (37). Sığırlarda 14 saatten
daha uzun nakiller için en az 1 saat dinlenme süresinin ayrılması, dinlenme süresi sonunda ise sığırların
14 saat daha nakledilebileceği belirtilmiştir. Bu süre
sonunda hayvanların uygun bir yere indirilerek 24
saat su ve yemin sağlandığı ortamda dinlendirilmeleri
gereklidir (7).
Uzun nakilde hayvan kronik yorgunluğa maruz kalır
ve bu durum bitkinliğe sebep olur. Bitkinlik sırasında
kas glikojeni azalır ve DFD et sorunu artar. Çiftlik
hayvanlarında özellikle de sığırlarda DFD et olarak
bilinen ürünler oluşur. Bu durum ezilme ile birlikte
nakile bağlı olarak ortaya çıkan en önemli et kalite
problemleri arasındadır (22). Bunun yanısıra uzun
mesafe nakillerin sığırlarda immun fonksiyonun zayıflamasına, beden ağırlığı kaybına, hastalıkların artmasına ve ölümlere neden olabildiği bildirilmiştir (12,23).
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bir kesimhaneye
yapılan nakillerinin hayvan refahı bakımından değerlendirildiği çalışmada 3719 baş kasaplık sığırın ortalama 92.33 km nakil mesafesi ve 1 saat 40 dk nakil
süresinde nakledildiği bildirilmiştir (42). Uzun mesafe
nakil sonrası (14 saat nakil, 1 saat dinlenme süresi ve
tekrar 14 saat nakil) 24, 48 ve 72 saat kesim öncesi
bekletme süresi uygulanan kasaplık sığırlarda kesim
öncesi bekletme süresi arttıkça pH değerinin düştüğü
ve pH değerini tahmin etmede en iyi indikatörün b*
değeri olduğu bildirilmiştir (40). Bazı araştırıcılar tarafından ise sığırların nakil işlemine adapte olmasıyla
uzun mesafe nakilin oluşturduğu fiziksel ve fizyolojik
stresin etkisinin azaldığı bildirilmiştir (5). Uzun mesafe nakiller ile kısa mesafe nakiller karşılaştırıldığında
uzun mesafe nakillerde kalp atım oranının daha düşük olduğu, yüklemeden sonra hayvanların sakinleşmesinin bu durumun bir göstergesi olduğu bildirilmiştir (16).
Sığır nakil çalışmalarında koşullar iyi ise orta veya
kısa mesafe nakil (<400 km) sonrası pH değerinin
düşmediği (38), buna karşın çok uzun mesafe ya da
uzun süre nakil yaptırıldığında ise (2000 km nakil
mesafesi veya 24 saat nakil süresi) küçük pH artışlarının görülebileceği bildirilmiştir (36,46). Bunun yanısıra Fernandez ve ark (9) tarafından 1 saat nakilden
sonra pH 5.43; 11 saat nakilden sonra ise 5.42 olarak
bildirilmiştir.
Ferreira ve ark (10) tarafından yürütülen bir çalışmada kasaplık sığırlarda iki farklı nakil süresi (2 ve 5
saat) ve 5 farklı kesim öncesi bekletme süresi (0, 6,
12, 18 ve 24 saat) uygulanmıştır. Bu araştırmada 2
saat nakledilip dinlendirilmeyen sığırlarda pH değeri
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5.68 iken, 5 saat nakledilip dinlendirilmeyen sığırlarda
ise pH değeri 6.04 yani orta düzeyde DFD et niteliğinde olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak et kalite özelliklerinin olumsuz olarak etkilenmemesi için 2 saat nakledilenlerin en az 6 saat, 5 saat nakledilenlerin ise en
az 12 saat kesim öncesi dinlendirilmesinin gerekli
olduğu bildirilmiştir.
Joaquim (17) tarafından 50 km (54 dk), 193 km (2.5
saat), 422 km (6 saat), ve 16 saatlik ortalama dinlenme ve açlık periyodundan sonra nakil mesafesi arttıkça pH değerinin istenilen değere düşmediği bildirilmiştir. Bu araştırmada 422 km nakledilen sığırların
etlerinin pH değeri 5.78 iken, 50 ve 193 km nakledilen sığırların etlerinde pH değerleri sırasıyla 5.62 ve
5.64 olduğu bildirilmiştir.
Yapılan çeşitli araştırmalarda 3 ve 6 saat nakillerle
karşılaştırıldığında 12, 16 ve 24 saat gibi daha uzun
süreli nakillerde canlı ağırlıkta daha fazla düşme,
karkasta ezilmenin daha fazla olması, daha yüksek
pH ve daha fazla DFD et oranı sonucu karkas derecelendirme skorunda düşme tespit edilmiştir. Daha
uzun nakil ve daha uzun kesim öncesi bekletme süresinden sonra, karkasların daha düşük kalitede olmaya eğilimli olduğu bildirilmiştir (11-13).
Ülkelere göre kesim öncesi bekletme süreleri
Kesim öncesi bekletme, nakilin negatif etkilerini azaltır ve bağırsak içeriğinin atılarak kesim sırasında karkasın dışkı ile kontamine olma riskini azaltır (4). Bekletme süresi birçok faktöre göre değişmekle birlikte
kasaplık sığırlarda et kalitesinin iyi olması için sabit
bir kesim öncesi bekletme süresi tanımlanmamıştır
(24).
Kesim öncesi bekletme süresi ülkeden ülkeye değişmekle birlikte minimum süre 6 ile 12 saat arasındadır.
Bu süre mezbahadaki kesim planı, iş yükü ve nakil
süresi gibi faktörlere göre değişebilmektedir. Çoğu
Avrupa ülkesinde hayvanların genel olarak kesimhaneye geldikleri gün kesimi gerçekleştirilirken, Uruguay’da etin düzenli üretime ilişkin düzenlemeleri
gereğince hayvanlar kesimhaneye geldikleri günden
bir gün sonra kesilmektedir. Çoğu araştırıcı tarafından kesim öncesi bekletme süresinin hayvanların kas
glikojen konsantrasyonunu istenilen düzeye çıkarmak
için fırsat verdiğini, beden dokusundaki dehidrasyonu
azalttığını, karkas ağırlık kaybını azalttığını ve naklin
bazı olumsuz etkilerini hafiflettiği kabul edilmiştir
(21,45). Uzun kesim öncesi bekletme süresinin ise et
kalitesinin düşmesine neden olduğu bildirilmiştir (12).
Şili ulusal düzenlemelerine göre, hayvanlar kesimhaneye vardıktan sonra minimum 12 saat kesim öncesi
bekletme süresinin uygulanması zorunludur. Bu süre
içinde hayvanların su verilmekte fakat yem verilmemektedir. Şili’de kasaplık hayvan nakilleri içinde uzun
nakillerin (600-1000 km) oldukça sık yapıldığı (20) ve
12-24 saat arasında uygulanacak kesim öncesi be-
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kletme süresinin sığırlarda ve düvelerde DFD et
oranını artırdığı araştırıcılar tarafından ortaya
koyulmuştur (12,35). En iyi et kalitesinin hayvanların
mezbahaya varışından 2 saat sonra yapılan kesimlerden elde edildiği bildirilmiştir (27). Brezilya’daki RIISPOA (Brazilian Industrial and Sanitary Regulation over
Animal Products : Brezilya Hayvansal Ürünlerler ilgili
Ensüstriyel ve Hijyen Düzenlemeleri) düzenlemelerine
göre 2 saati aşmayan nakil süreleri için kesim öncesi
dinlenme süresi en az 6 saat olması gerektiği bildirilmiştir (25). Yapılan araştırmalarda kesimhanelerde
kesim öncesi bekletme süresini düşürmeye yönelik
bir eğilim olmasına rağmen Güney Afrika’nın tamamında minimum kesim öncesi bekletme süresinin
zorunlu olarak uygulandığı bildirilmiştir (12).
Türkiye’de ise Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen
Kuralları Yönetmeliği’nde kasaplık sığırların kesim
öncesi bekletme süresi ile ilgili bir sınırlama getirilmemiştir (15).
Ülkelere göre nakillerde oluşan DFD et oranları
Sığırların kesimi takiben +4 oC de 24 saat bekletilmesi sonucu pH’nın 5.5-5.8 arasına düşmesi istenmektedir (32). Bu değerin kasaplık sığırlarda pH’nın 6.0’ın
üzerine çıkması ile sığır etinde et kalite problemleri
oluşur. Bu durum hem insan tüketimi bakımından tercih edilmez (29), hem de önemli endüstriyel ekonomik
kayıplara sebep olabilir (25). Honkavaara ve ark. (16)
tarafından İskandinav ülkelerinde sığır çiftliklerinin
küçük kapasiteli olması, nakil araçlarının tam kapasite doldurulmak istenmesi, çoğu nakilin farklı kaynaktan karıştırılmış hayvanlarla yapılması sonucu DFD et
sorununun arttığı, bazen karkasların %25 inden daha
fazlasında DFD et görüldüğü bildirilmiştir. İspanya’da
sığırların kesilmesini takiben etlerin +4 oC’de 24 saat
bekletilmesi sonucu pH’nın 5.8’in altına inmemesi
sonucu karkas değerinin %30 ile %60 arasında düşürerek cezalandırılmaktadır. Bunun yanısıra İspanya’da
genellikle meralardan başlayan hayvan nakillerinde
nakil araçlarına yeterli sayıda hayvan yüklendiği, farklı kaynaktan hayvan gruplarının aynı nakil aracında
nadiren karıştırıldığı, bu nedenle nakil süresinin kısa
olduğu, dolayısıyla DFD et sorunu oranının %5 olduğu (2) ve karkas ezilmelerinin oranının düşük olduğu
belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde merada
besi yapılan sığırlar içinde DFD et sebebiyle dana ve
düvelerin %1.9 unun düşük derecede karkas olarak
işlem gördüğü (34) ve bu ülkede DFD etle oluşan
kalite düşüklüğü nedeniyle her bir dana ve düve için 5
ABD doları, toplamda senelik 132.5 milyon ABD doları
ekonomik kayıp oluştuğu tespit edilmiştir (33). Güney
Amerika’da, merada besi yapılan sığırlar içinde DFD
etli sığır karkaslarının düzeyi %5-10 olduğu tespit
edilmiştir (1). Türkiye’de ise DFD etli karkas oranının
%40’ın üzerinde olduğu bildirilmiştir (28).
Çeşitli nakil ve kesim öncesi bekletme sürelerinin
et pH’sına etkileri
Nakil işlemi sonrası koşullar iyi olduğu zaman hay-
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vanlar kesim öncesi su içebilir ve dinlenebilirler. Kesim öncesi optimal dinlenme süresi; çevre sıcaklığı,
nakil süresi, hayvanların genel sağlığı ve kesim öncesi bekleme padoğunun dizaynı gibi çeşitli faktörlere
bağlıdır. Bu sürenin 1-24 saat arasında değişebileceği hatta bu süreyi de aşabileceği bildirilmiştir (19).
Gallo ve ark. (12) tarafından 3 ve 16 saatlik nakillerden sonra kesimhanede 3, 6, 12 veya 24 saatlik dinlendirilen kasaplık hayvanların kesim sonrası et kalite
özelliklerinin incelendiği araştırma sonucunda nakil
süresi ve kesim öncesi bekletme süresinin mümkün
olduğunca az tutulması gerektiği bildirilmiştir.
Knowles ve ark. (23) tarafından 14-31 saat süren
nakil süresinden sonra hayvanın toparlanabilmesi için
yem ve su desteğinin sağlandığı 24 saatlik kesim
öncesi bekleme süresinin gerekli olduğu bildirilmiştir.
Maria ve ark. (26) tarafından yapılan araştırmada 30
dk, 3 ve 6 saat yapılan nakiller sonrasında gece boyunca kesim öncesi bekletme uygulanan kasaplık
sığırların kesilmesi sonrasında longissimus kasında
nakil sürelerine göre pH ve tekstür değerleri arasında
istatistiki olarak fark bulunmadığı bildirilmiştir. Mounier ve ark. (21) tarafından 1, 17 ve 40 saat kesim
öncesi bekletme süresi uygulanan araştırmada, bekletme süreleri arttıkça pH değerlerinin de düştüğü bildirilmiştir. Aynı araştırmada bekletme süresi 1. ve 17. saatte bazı boğalarda pH değerinin 6.0 dan daha fazla
olduğu fakat bekletme süresi 40 saatlik grupta DFD ete
rastlanmadığı bildirilmiştir. Araştırma sonucu boğaların
17 saatten daha uzun süre dinlendirilmesi gerektiği
aksi taktirde DFD et oluşabileceği sonucuna varılmıştır. Campo ve ark. (3) tarafından yapılan araştırmada
4 saat nakledilen kasaplık sığırlara kesim öncesinde
3 ve 15 saatlik iki farklı dinlenme süresi uygulanmış
ve iki grup arasında et kalite özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda 3 saat kesim öncesi
bekletme uygulanan grupta pH, et rengi ve tekstürün
negatif olarak etkilendiği bildirilmiştir.
Nakil süresi ve kesim öncesi bekletme süresinin
et rengine etkisi
Kasaplık sığırların kesim sonrası pH değeri yüksek
ise etin rengi koyudur. Çünkü etin yüzeyi normal pH
değerindeki etin yüzeyi kadar ışığın dağılımını sağlayamaz (30). Farklı mesafelerden kesimhaneye nakledilen kasaplık sığırlarda ortalama nakil süresi 147 dk,
ortalama nakil mesafesi 63 km, ortalama kesim öncesi bekletme süresi 28 dk, pH 5.46 ve 10. gün et rengi
değerleri L* (parlaklık), a* (kırmızılık) ve b* (sarılık)
değerleri için sırasıyla 53.5, 17.7 ve 15.2 olarak bildirilmiştir (43). 48 baş kasaplık sığır 3 farklı nakil grubuna ayrılarak sırasıyla 30 dk, 3 saat ve 6 saat nakil
işleminden sonra gece boyunca kesim öncesi bekletme süresi uygulandıktan sonra kesildiği, 7. gün sonunda nakil sürelerine göre L* değeri sırasıyla 35.00,
35.02 ve 35.25; a* değeri 19.17, 20.67 ve 18.23; b*
değeri ise 9.80, 10.27 ve 9.98 ölçüldüğü, istatistiki
açıdan sadece a* ve b* değerlerinde fark bulunduğu
bildirilmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada nakil süre-
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sinin et rengi üzerinde ortalama negatif bir etkiye
sahip olduğu bildirilmiştir (26). Sığırlarda et rengi üzerine nakil süresinin etkisinin çalışıldığı diğer bir çalışmada 320 ve 640 km’lik iki farklı nakil süresi uygulanan kasaplık sığırlarda 640 km yapılan nakilde L*
değeri hafif bir şekilde artarken a* ve b* değerinin
düştüğü bildirilmiştir (18). Şili’de 3 ve 16 saat nakledilen ve kesim öncesi 3, 6, 12 ve 24 saat bekletilen
kasaplık sığırların et kalitesinin araştırıldığı çalışmada
16 saat nakledilen hayvanların ortalama pH’sının 3
saat nakledilen hayvanların pH’sından ortalama
0.236 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İki grubun
kas pH’sının kesim öncesi bekletildiği her saat için
0.013 arttığı bildirilmiştir. Yine aynı araştırmada 16
saat nakledilen hayvanların etlerindeki parlaklık değerinin 2.39 birim olduğu ve 3 saat nakledilen hayvanların değerinden daha az olduğu, her iki grubun
da kesim öncesi bekletildiği her saat için et parlaklığı
0.089 birim düştüğü tespit edilmiştir (12). Nakil süresi
4 saat olan ve ardından 3 ve 15 saatlik iki farklı kesim
öncesi bekletme uygulanan kasaplık sığırlarda pH
değerleri sırasıyla 5.83 ve 5.67 bulunduğu ve aradaki
farkın önemli olduğu (P<0.05), L* değerinin 39.80 ve
38.90 (P>0.05); a* değerinin 10.20 ve 9.40 (P<0.05);
b* değerinin 10.40 ve 9.90 (P<0.05) ölçüldüğü bildirilmiştir. Sonuç olarak kısa kesim öncesi bekletme süresinin pH değeri ve et rengi üzerinde önemli negatif
etkiye sahip olduğu, stresli kesim öncesi koşullardan
kurtulabilmek için kesimhanede bekleme süresinin 3
saatten daha fazla olmasının uygun olduğu bildirilmiştir (3). 30 baş kasaplık sığırın 1800 km nakledilip
24, 48 ve 72 saat kesim öncesi bekletme sürelerinin
uygulandığı çalışmada pH değerlerinin sırasıyla 6.36;
6.04 ve 5.84 olduğu, 7. gün sonunda et rengi parametrelerinden sırasıyla L* değerinin 29.90, 32 ve
31.38; a* değerinin 14.92, 15.90 ve 14.83; b* değerinin ise 1.30, 2.45 ve 1.16 olduğu bildirilmiştir (40).
Kastre edilmiş 45 baş kasaplık sığıra iki farklı nakil
süresi (2 ve 5 saat) ve 5 farklı kesim öncesi bekletme
süresi (0, 6, 12, 18 ve 24 saat) uygulanmıştır. Kasaplık sığırların et rengi özelliklerinden L* değeri üzerine
nakil süresi ve kesim öncesi bekletme süresinin etkisinin olmadığı fakat a* değerinin 12 saat kesim öncesi bekletme süresine kadar arttığı, b* değerinin ise 5
saat nakil süresi uygulanan ve kesim öncesi bekletme süresi uygulanmayan grupta negatif değer aldığı
bildirilmiştir. Et rengi değerlerinin olumsuz etkilenmemesi için 2 saat nakil işlemi sonrası en az 6 saat, 5
saat nakil işlemi sonrasında ise en az 12 saat kesim
öncesi dinlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır
(10).
Nakil süresi ve kesim öncesi bekletme süresinin
et tekstürüne etkisi
Tekstür tüketici memnuniyetini belirleyen önemli faktörlerden birisidir (31). Kesim sonrası pH değeri istenilen değere düşmemiş ise proteinler kasta daha
fazla su ile ilişkili olur ve böylece fibriller oldukça sertleşir. DFD et olarak bilinen bu özellikteki etin tekstürü
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kaba tekstür özelliğindedir (30). Villarroel ve ark. (44)
tarafından kasaplık sığırlara 30 dk, 3 saat ve 6 saat
olmak üzere 3 farklı grupta nakil yaptırılıp ardından
gece boyunca kesim öncesi bekletme süresi uygulanan çalışmada, Warner-Bratzler shear force (WBSF)
değeri sırasıyla 50.8, 56.7 ve 52.0 Newton (N) olarak
ölçülmüştür. Bu çalışmada istatistiki açıdan 30 dk ve
6 saat nakil süresi gruplarına ait tekstür değerleri
birbirine benzer iken 3 saat nakil süresi grubundaki
tekstür değerinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir.
Campo ve ark. (3) tarafından 60 baş kasaplık sığırın
4 saat nakledilmesi ve ardından 3 ve 15 saatlik iki
farklı kesim öncesi bekletme süresinin uygulanmasını
takiben kesilmiştir. Tekstür analizi sonucu uzun kesim
öncesi bekletme süresi uygulanan grupta WBSF değeri 42.17 N; kısa bekletme süresi uygulanan sığırlarda ise WBSF değeri 62.76 N olarak ölçülmüştür. Bu
iki tekstür değeri arasındaki fark önemli bulunmuştur
(P<0.05). Sonuç olarak kısa kesim öncesi bekletme
süresinin tekstür üzerinde önemli negatif etkiye sahip
olduğu bildirilmiştir. Kasaplık sığırların 1800 km nakledilip sınırlı yemleme ile 24, 48 ve 72 saat kesim
öncesi bekletme uygulanıp kesimi sonucu tekstür
analizinde WBSF değerleri sırasıyla 5.56; 6.84 ve
6.44 kg olarak ölçülmüştür. Bu araştırmada bekletme
süresinin tekstür üzerine istatistiki bakımdan önemli
bir etkisinin bulunmadığı bildirilmiştir (P>0.05) (40).
İspanya’da yapılan çalışmada 48 baş kasaplık sığır
nakil gruplarına göre sırasıyla 30 dk, 3 ve 6 saat nakil
yaptırıldıktan sonra gece boyunca kesim öncesi bekletme süresi uygulanarak kesilmiş ve et tekstür değerleri sırasıyla WBSF 5.26; 5.00 ve 5.30 kg olarak
ölçülmüştür. Bu çalışmada 30 dk ve 6 saat nakil süreleri grubundaki tekstür değerleri arasında istatistiki
açıdan fark bulunmadığı, 3 saat nakil grubunun tekstür değerinin ise bu nakil gruplarından daha az olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada nakil süresinin pH ve et tekstürü üzerinde önemli etkiye sahip
olmadığı bildirilmiştir (26). İki farklı nakil süresi (2 ve 5
saat) ve 5 farklı kesim öncesi bekletme süresi (0, 6,
12, 18 ve 24 saat) uygulanan kasaplık sığırlarda nakil
süresi ve kesim öncesi bekletme süresinin et tekstürünü etkilediği, kesim öncesi bekletme süresi uygulanmayan her iki nakil süresinde tekstür değerinin
yüksek bulunduğu bildirilmiştir (10).
Sonuç ve Öneri
Kasaplık sığır nakilleri kesim öncesi koşulların uygunluk derecesine göre hayvanda stres oluşturmaktadır.
Nakil ve kesim öncesi bekletme süresi bu faktörlerin
başında gelmektedir. Bu nedenle nakil süresi ve kesim öncesi bekletme süresinin mümkün olduğunca
kısa tutulması gerekmektedir. Uzun süre nakil yaptırılan kasaplık sığırların et kalitesinin istenilen düzeyde
olması için kesim öncesi koşullara bağlı olarak 24
saate kadar dinlendirilmesi, hayvanlar dinlendirilirken
kesim öncesi bekletme ortamının uygun koşulları
taşıması ve suya her an ulaşabilecek olanağın hayvanlara sağlanması gerekmektedir.
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Birçok ülkede DFD etin çeşitli şekillerde ekonomide
oluşturduğu zarar hesaplanmakta, kaliteli et elde edilmesi için teşvikte bulunulmakta veya kesim öncesi
stres faktörleri azaltılmaya çalışılmaktadır. Böylece
insanların daha kaliteli et tüketmeleri sağlanmaya
çalışıldığı gibi ekonomik zarar da azaltılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de ise bu konuyla ilgili önemli adımlar atılmasına karşın konunun önemi üreticilere ve
sektörde çalışanlara daha iyi anlatılmaya, konu ile
ilgili daha çok araştırma yapmaya ve oluşturduğu
ekonomik kaybın ortaya konulup bilinçli üretici ve
tüketici oluşturmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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